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Agenda 
 
Dinsdag 14 november    19:00 uur Informatie avond voortgezet  

onderwijs groep 7 en 8 (u heeft zich hiervoor 
kunnen opgeven). School open vanaf 18.45 
uur. 

Woensdag 15 november    Start schoolfruit (zie volgende bladzijde) 
Woensdag 15 november   14:30 uur Teamvergadering 
 
Alvast noteren: 
In de week van 27 november  Ontwikkelgesprekken – a.u.b. inschrijven! 

(zie volgende bladzijde) 
 
 

Aanwezigheid schoolleiding deze week 

Juf Wilma maandag t/m donderdag 

Juf Monique woensdag 

Juf Marian maandag en woensdagmiddag 

* Op dinsdag staat juf Wilma voor groep 8 
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Algemeen 
 
Inschrijven voor ontwikkelgesprekken  
In de week van 27 november worden de ontwikkelgesprekken gehouden. Van dinsdag 14 t/m vrijdag 
17 november kunt u zich inschrijven voor deze gesprekken. De lijsten hangen bij de lokalen. Tijdens 
deze gesprekken wordt de schoolse ontwikkeling van uw kind(eren) met u besproken. Wij verwachten 
dan ook de ouders van alle leerlingen. De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 hebben wij graag bij het 
gesprek aanwezig.  

 
Schoolfruit 
Vanaf deze week doet onze school mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. Dit betekent dat 
op 3 dagen in de week (woensdag, donderdag en vrijdag) in iedere groep gezamenlijk groente 
of fruit wordt gegeten. Uw kind hoeft voor de ochtendpauze op deze dagen geen eten mee te 
nemen (wel gewoon middageten). Meer informatie heeft u vorige week ontvangen via de 
mail / is te vinden op de website van school: www.sinttheresiaschool.nl  
 
Schoolpunten sparen bij de Jumbo 
Sinds woensdag 4 oktober kunt u bij Jumbo Klazienaveen gaan sparen voor onze school. Bij 
elke besteding van €10, ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen 
aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van 
de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen 
aanschaffen. Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school opzoeken 
en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze 
school toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je 
School app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te 
downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo Sparen voor je School app 
kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. Ten slotte 
kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox 
waar u ze in achter kunnen laten. 
Het aantal gespaarde punten op dit moment is: 2408 
De actie loopt nog tot en met dinsdag 21 november. U spaart toch ook mee?  
 
Beschikt school over uw juiste mailadres? 
Binnenkort gaan wij starten met een nieuw communicatiemiddel: Social Schools. Hiervoor is 
het van belang dat wij over uw juiste mailadres beschikken. Mochten hierin wijzigingen zijn, 
wilt u dit dan doorgeven op school?  
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Algemeen 
 
Nieuws van de Oudervereniging Sint Theresiaschool 
 
Actie strooigoed Doe Een Wens 
De Sint Theresiaschool doet net als voorgaande jaren weer mee aan de ‘Actie Strooigoed Doe 
Een Wens’. De kinderen krijgen allemaal een zakje kruidnootjes mee naar huis om te 
verkopen. De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de Stichting Doe Een 
Wens. Op deze manier leveren de kinderen een bijdrage aan de wensvervulling van kinderen 
met een levensbedreigende ziekte. De kosten zijn €1,50 per zakje. Zou u zo vriendelijk willen 
zijn het geld voor vrijdag 24 november mee naar school te geven? 
 
Voor de ouders/verzorgers van de kinderen  van groep 6 t/m 8. 
Woensdag 20 november wordt er in de groepen 6 t/m 8 geld voor de kadootjes voor 5 
december  uitgedeeld. De leerkracht van de groep informeert de kinderen verder. Van dit geld 
worden kadootjes gekocht die door de kinderen in een zelfgemaakte surprise verpakt worden 
voor een ander kind die ze met de lootjes hebben getrokken. 
 
  
 



 

Voorschool 
 
 
 

Thema 
De komende periode werken we met het thema feest.  

 

Deze week lezen we het boekje : Boer Boris wil geen feest. 

Zusje Sam en broer Berend willen heel graag dat het feest is op de boerderij, maar Boer Boris wil 

geen feest. 

 

N.a.v. het boek hebben we het over feest, wanneer vier je een feestje? Welk feest vind jij het 

leukst? Welk feest vind jij niet zo leuk?  

 

 

Boeken ruilen 
Alle kinderen hebben vandaag weer een tasje met daarin een boekje meegekregen, dit tasje en 

boekje moeten elke maandag weer terug naar de voorschool.   

 

Wijkverpleegkundige 

Donderdag 16 november is Anna Knecht, de wijkverpleegkundige, vanaf 8:15 tot en met 8:45 bij 

ons in de groep. U kunt dan als ouder bij haar terecht voor vragen en tips. 

 

 

 Groep 1  
 
 
 

Bibliotheek 
Elke maandag worden de boekjes geruild.    
 
Boek de Gruffalo 
De kinderen hebben twee weken geleden het boek van de Gruffalo mee naar huis gekregen. Zo 
kunt u thuis het verhaal ook samen lezen. Wilt u het boek woensdag 22 november weer mee 
terug naar school geven? Alvast bedankt. 
 
Voorstelling en schoolontbijt  
Het was vorige week een bijzondere week. Op woensdag hebben we heerlijk samen zitten 
ontbijten. Dat was erg gezellig. Op donderdag  hebben we genoten van een prachtige voorstelling. 
De beer liet ons kennis maken met alle dieren die we ook al kenden uit het boek Aaah Woe. En 
aan het einde mochten alle kinderen nog even springen op de buik van de Grompel.  
 
Schoolfruit  
Vanaf woensdag krijgen de kinderen elke woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit. U kunt dan 
het pauzefruit dat u normaalgesproken mee gaf, achterwege laten.  



 
 
Thema 
Deze week sluiten we het thema van de Gruffalo af. We gaan de Gruffalo vouwen voor in ons 
plakboek. Ook hebben we de Gruffalo knuffel in de klas. We hebben al even aan de Gruffalo 
gevoeld. De kinderen vonden de Gruffalo lekker zacht.  Vandaag hebben de kinderen ook het lied 
van de Gruffalo geoefend. Dat ging al heel goed! 
 
We werken aan de volgende doelen: 

 Reeksen leggen 

 Vertellen over het weekend 

 Navertellen van het verhaal 

 Vormen herkennen en benoemen 

 Goede volgorde van een verhaal 

 Rijmen 

 Woordenschat 

 Getal herkenning 

 

 

  Groep 2  
Thema  
We werken nog aan het thema De Gruffalo. Het boek is inmiddels meerdere keren voorgelezen en 
het is mooi om te merken dat de kinderen er steeds weer andere zaken in ontdekken. De kinderen 
krijgen deze week nog een werkboekje mee naar huis waar verschillende opdrachten in staan. Het 
werkboekje mag u houden. Het leesboek van de Gruffalo mag nog even thuis blijven. Op 
woensdag 22 november moet het boekje weer op school ingeleverd worden.  
 
Letter van de week 
Elke week stellen we één letter centraal. Deze week is de r de letter van de week. Deze letter 
wordt uitgesproken als de r en niet als de "er". De kinderen mogen voorwerpen mee nemen 
waarbij de letter r vooraan te horen is. De r van: rood, raam, rond, robot, ring, regen, rok, roos 
enz. We maken er in de klas een woordkaart van en aan het eind van de week krijgen de kinderen 
het voorwerp weer mee naar huis.   
 
Voorstelling en schoolontbijt  
Het was vorige week een bijzondere week. Op woensdag hebben we heerlijk samen zitten 
ontbijten. Dat was erg gezellig. Op donderdag  hebben we genoten van een prachtige voorstelling. 
De beer liet ons kennis maken met alle dieren die we ook al kenden uit het boek Aaah Woe. En 
aan het einde mochten alle kinderen nog even springen op de buik van de Grompel.  
 
Schoolfruit  
Vanaf woensdag krijgen de kinderen elke woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit. U kunt dan 
het pauzefruit dat u normaalgesproken mee gaf, achterwege laten.  
 
 



 
Groep 3 
 
 

Lezen 
Deze week sluiten we kern 3 alweer af. 
Deze keer worden alle kinderen extra gecontroleerd. Dit heet de herfstsignalering. We doen dit 
om de leesontwikkeling van de kinderen goed in kaart te brengen. 
Juf Nienke zal hier op donderdag extra voor op school komen, zodat alle kinderen buiten de klas in 
alle rust kunnen lezen. 
 
Rekenen 
Vandaag hebben we blok 2 afgesloten met een toets. Mocht het nodig zijn, gaan we deze week de 
leerdoelen extra herhalen. Maar we verwachten dat alle kinderen de leerdoelen voldoende 
beheersen.  
Deze week starten we met blok 3. We beginnen met een instaptoets om te bekijken wat het 
niveau is van de kinderen op de leerdoelen die het komende blok centraal staan.  
De leerdoelen van blok 3 zijn: splitsen van hoeveelheden tot 10; bus sommen; het herkennen van 
het juiste aantal kralen op het rekenrek; tellen van dingen die we niet kunnen zien; het + en  - 
symbool. 
Vervolgens gaan we de komende weken aan de slag met de doelen waarmee we de kinderen nog 
extra willen laten oefenen. 
 

  Groep 4  
 
Spelling 
Deze week herhalen we woordpakket 9-10-11-12. Dit waren de woorden met –ng of –nk aan het 
eind. De –aai –ooi en –oei woorden en de woorden van de ei/ij lijst. 
 
Rekenen 
Vandaag hebben we blok 2 afgesloten met een toets. Mocht het nodig zijn, gaan we deze week de 
leerdoelen extra herhalen. Maar we verwachten dat alle kinderen de leerdoelen voldoende 
beheersen.  
Deze week starten we met blok 3. We beginnen met een instaptoets om te bekijken wat het 
niveau is van de kinderen op de leerdoelen die het komende blok centraal staan.  
De leerdoelen van blok 3 zijn: werken met de getallenlijn met sprongen van 10-5 en 2; Optellen tot 
20, bv. 9+5= ; optellen en aftrekken tussen tientallen bv. 14+6= ; tellen met sprongen van 10 ; 
tafels van 2-5-10 ; de maanden van het jaar op een kalender gebruiken ; betalen met zo min 
mogelijk biljetten en munten. 
Vervolgens gaan we de komende weken aan de slag met de doelen waarmee we de kinderen nog 
extra willen laten oefenen. 
 
Leeskanjers! 
De eerste Bronzen oorkonde is uitgereikt! Sophie heeft 500 bladzijden gelezen om dit te behalen. 
Heel goed gedaan, Sophie! 



 
Ook alle andere kinderen die aan het lezen zijn met hun leeskriebels of leeskanjers doen erg goed 
hun best! Ook als je niet een kaart vol hebt, mag je best je boekje een keer meenemen, dan kan je 
aan de juf laten zien hoe goed je bezig bent! 
 
 

  Groep 5 
Rekenen 
Deze week werken we verder aan o.a. de volgende leerdoelen 
Getallen en bewerkingen:   

 Delen  
12=3x4  
12:3=4  

 Automatiseren + en –sommen over het eerste tiental 

Getalbegrip:  

 Structureren van getallen tot en met 1000 in geldcontext 

Meetkunde:  
 Lezen van tijd/ kalender  

 

Spelling 
Deze week maken wij woordpakket 10  
 
Wereldoriëntatie 
Deze week starten we met een nieuw onderwerp. We gaan het hebben over Nederland en dingen 
die typisch Nederlands zijn en ook over de vooroordelen over Nederlanders. We zullen hier op 
heel veel verschillende manieren mee bezig zijn. Het zou erg fijn zijn wanneer de kinderen van 
groep 5 hiervoor op dinsdag 31 oktober een typisch Nederlands voorwerp mee zouden kunnen 
nemen.  
 

Groep 6 

 
 

23-11-2017 toets topografie 
 
Rekenen 
Alle kinderen hebben eigen doelen die we gaan herhalen en we gaan ook verder met nieuwe 

leerdoelen. De doelen van deze week zijn: 

--> Ik kan meten hoe vaak het erin past.  

--> Ik kan tijdsduur uitrekenen. 

Topografie 

Afgelopen donderdag hebben de kinderen topografie van Nederland mee naar huis gekregen om 

te oefenen. Donderdag 23 november hebben wij een toets.  

 



Sova 

De kinderen hebben een werkblad meegekregen naar huis. De bedoeling is dat dit werkblad thuis 

gemaakt gaat worden en dat deze donderdag weer op school komt.  

 
Wereldoriëntatie 
Deze week starten we met een nieuw onderwerp. We gaan het hebben over Nederland en dingen 
die typisch Nederlands zijn en ook over de vooroordelen over Nederlanders. We zullen hier op 
heel veel verschillende manieren mee bezig zijn. Het zou erg fijn zijn wanneer de kinderen van 
groep 6 hiervoor op donderdag 2 november een typisch Nederlands voorwerp mee zouden 
kunnen nemen.  
 
 

  Groep 7 
 
Rekenen  
Alle leerlingen gaan deze week aan de slag met de doelen die nog geoefend moeten worden, zoals 
cijferend optellen en aftrekken tot 10.000 , de oppervlakte en de omtrek berekenen en de 
lengtematen. Wil je thuis ook oefenen? Kijk dan op www.rekenen-oefenen.nl of download de app 
van Beter Rekenen op je iPad. 
 

Spelling  
Deze week oefenen we met de werkwoorden van de pakketten 13 en 14. Wil je ook thuis 
oefenen? In Bloon staan de beide pakketten op je te wachten plus nog een pakket Engelse 
woordjes.  
 

Aardrijkskunde Topografie 

Deze week leren we de topografie van West-Europa. Niet alleen de landen en de hoofdsteden, 
maar ook grotere plaatsen, wateren, gebieden en gebergten. De toets is aanstaande vrijdag. Je 
kunt thuis ook oefenen met GynzyKids en Topo Masters. Veel succes! 
 
Ontwikkelgesprekken 

Op maandag 27 november ('s middags en 's avonds) en dinsdag 28 november ('s middags) vinden 
de ontwikkelgesprekken over uw kind plaats in groep 7. U kunt zich inschrijven op het formulier bij 
de deur van de klas. 
 

 Groep 8 
 
Rekenen 

Niveau groep 8: 
- Ik kan de oppervlakte en omtrek berekenen 

- Ik kan de inhoud berekenen en de inhoudsmaten herleiden 

- Ik kan berekenen wat de prijs is bij het gewicht 

http://www.rekenen-oefenen.nl/


 

Niveau groep 7: 
-Ik kan de goede maat kiezen 

-Ik kan de oppervlakte en omtrek berekenen 

- Ik kan cijferend optellen en aftrekken tot 10.000 
 
Spelling 
Deze week werken we aan de woordpakketten 9 t/m 12 

Aanstaande vrijdag 17 november hebben we een dictee van de woordpakketten 9 t/m 12.  
De leerlingen kunnen weer oefenen met het meegekregen stencil of oefenen op Bloon.  
 

Topografie  
Voor de vakantie hebben de leerlingen stencils meegekregen voor het oefenen van de komende 
topografietoets. De leerlingen hebben de stencils meegekregen voor de toetsen van Noord-
Amerika en Zuid-Amerika.   
De toets voor Noord – Amerika is inmiddels afgenomen.  
De toets Zuid-Amerika is 1 december 2017. Joey, is al zo hard aan het leren geweest dat hij 
afgelopen vrijdag besloten heeft om deze toets ook alvast te maken, met een geweldig resultaat! 
Super knap, Joey!  
 
Schoolontbijt 
Tijdens het nationaal schoolontbijt vorige week woensdagochtend kreeg groep 8 bezoek van 
wethouder Otter, hij is de wethouder van financiën. De leerlingen hebben kennis met hem mogen 
maken door vragen te stellen aan de ontbijttafel.  
 

            
 
 
 


